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Alsónemesapáti,
Bodza-tanya

„Szól a szving és jólesik egy drink a bárpultnál”
Falunap Vasboldogasszonyban
Tavaly kizárták a vasboldogasszonyi focicsapatot a megyei III. osztályú labdarúgó
bajnokságból. Jellemző a helyiekre, hogy máris újra nevezték a focistákat. A falunapon
volt az újjáalakuló focicsapat
bemutatkozó mérkőzése.
– A Zalatárnok együttesét
láttuk vendégül – mondta Devecser István, aki az új csapat
szakmai vezetője. – Nem ez
volt az évszázad mérkőzése, de
az eredmény közel járt hozzá.
A végét a vendégek bírták jobban és 7-4-re nyertek.
– Ez itt a VIP részleg – mutatta be saját csapatát Gorza

Kiemelkedő produkció volt az akrobatikus bemutató.

Tamás, aki kora reggeltől sütött
– főzött. – Megvendégeltük a
labdarúgókat. Szerencsére volt
miből, 38 kg vaddisznóhúsból
készült pörkölt. A falu megvendégelésére kövesztett csülökkel
készülünk. A három bográcsban összesen 90 kg csülök fő,
ezt grill-lapon sütjük ropogósra. A többi csapattal együtt a
főzőversenyen is részt veszünk,
borjú- és birkapörkölttel neveztünk.
„Szól a szving és jólesik
egy drink a bárpultnál” – csendült fel a Hungária együttes
klasszikus Isztambul dala a
(Folytatás a 2. oldalon)
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„Szól a szving és jólesik egy drink a bárpultnál”
Falunap Vasboldogasszonyban

Nagy sikert aratott az egykori szovjet luxusautó, a Csajka.

(Folytatás az 1. oldalról)
rendezvénysátorban. A kulturális
program Szabó - Koronczi Noémi előadásával kezdődött. A teskándi hölgy ennél nehezebb feladatot is bevállalt. Rúzsa Magdi Gábriel dala mindenki által
jól ismert. Ezzel közönség elé
állni bátorságra vall. Megérte,
mert a nagyérdemű tapssal
díjazta Noémi produkcióját.
Az Albatrosz Tánc Sport
Egyesület műfajában az ország

legjobbjai közé tartozik. Az elmúlt évben hat Európa-bajnoki
címet szereztek gyermek, junior és felnőtt kategóriában. Az
akrobatikus elemekkel tarkított
előadás a falunap kiemelkedő
produkciója volt, a kulturális
program leglátványosabb része.
Fergeteges sikert aratott az
Együtt Egervárért Egyesület
Violák Tánccsoportja, bizonyítva ezzel, hogy nem kell
messzire menni egy színvo-

nalas előadásért. Ezt tovább
erősítette a helyi Tánckör és
Népdalkör műsora.
A kísérő rendezvények közül a motoros bemutató aratta a
legnagyobb sikert.
– Egy baráti társaság vagyunk – mondta Fülöp János,
aki a 750 cm-es chopperrel érkezett és szívesen vitte el egyegy körre a jelentkezőket. Vállalkozó kedvű pedig akadt bőven, így a motorosoknak jutott
feladat.
Az Old Timer autók közül a
Csajka aratta a legnagyobb
elismerést. Itt úgy tűnt próbaútról szó sem lehet, aztán megérkezett a tulajdonos Péntek
Károly, aki a gyerekek legnagyobb örömére nem sajnálta
a 14 évig építgetett csodaautóját és szívesen szállítgatta a
jelentkezőket.

2018. július
A kézműves kirakodó vásárosok értékes ajándékokat ajánlottak fel, amelyeket a szerencsések a tombolán megnyertek.
A drónbemutató Marai Tibor
segítségének köszönhetően valósulhatott meg. Ez önmagában
is érdekes esemény, de igazi
jelentősége majd akkor lesz, ha
a falunapról eddig még nem
látott felvételeket tekinhetnek
meg az érdeklődők.
A sztárvendég Postás Józsi
korábban 18 évig kerekezett és
hordta a leveleket. Most a jó
kedvet hozta a falunapra. A
mulatós mix egyértelmű sikert
aratott.
A főzőversenyen mindenki nyert. Valamennyi csapat
ajándékcsomagot vehetett át
és győztesnek érezhette magát. A vándorserleget az idén
a „Szalonka Team” kapta. A
Duett partizenekar következett retro slágerekkel, majd
22 órától a Players bulizenekar varázsolt fergeteges hangulatot.
z.t.

Jövőnek szóló üzenet

Modern táncot tanulnak
Egerváron, a közösségi
házban hetente egyszer modern
tánc oktatás van gyerekeknek.
Már több, mint egy éve járnak
ide a kislányok, hogy megtanulják a jazz balett, és a modern tánc alapjait, illetve a különböző tornagyakorlatokat.
Kokas Andrea már a második koreográfiát tanítja a táncosoknak. Felléptek a falufarsangon, most pedig a falunapra
készülnek. Lelkesen gyakorol-

nak a tornaszőnyegen is, amit a
múltkori börzén befolyt összegből sikerült megvásárolnunk.
A színpadon is többféle lépést próbálnak elsajátítani,
ezért is szeretnénk, ha sikerülne
majd rá megfelelő borítást beszereznünk. Nem csak a mozgás fontos számukra, hanem a
jó társaság is. Ha valaki kedvet
kap a tánchoz, továbbra is lehet
csatlakozni.
B.K.V.

Lelkesen gyakorolnak, a falunapra készülnek.

Balról Palkovics László, Vigh László, dr. Pál Attila és Balaicz
Zoltán.

A 2021-2027 közötti támogatási időszakban az innováció
és a fenntartható, élhető környezet két olyan terület, amelyre az Európai Unió több forrást
szán – közölte az innovációs és
technológiai miniszter Zalaegerszegen, az 1,4 milliárd forint ráfordítással létesült hulladékválogató üzem július tizenharmadiki avatásán.
Palkovics László kiemelte:
a fenntarthatóság egyik fontos
eleme, hogy mit kezdünk azzal
a hulladékkal, ami keletkezik,
de a legfontosabb – ami tudatossági és szabályozási kérdés
egyszerre – hogy kevesebb hulladék keletkezzen.

Az új üzem avatásán részt
vett többek között Vigh László
országgyűlési képviselő, dr. Pál
Attila, a megyei közgyűlés
elnöke, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.
A 3B Hungária Kft. és a
Szabadics Zrt. konzorciumi
együttműködésével megvalósult hulladékválogató üzem
felépítéséhez a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) pályázatán 506 millió forint támogatást nyertek el, a fennmaradó összeget önerőből finanszírozták – ismertette Nagy
Zoltán, a kft. ügyvezető igazgatója.
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Elhanyagolt területet tettek rendbe Hagyományőrzés és kultúra
Közösségi gyümölcsöst alakítottak ki Egerváron a Pincedomb keleti oldalán, a régi
homokbánya területén. Minderre a Földművelésügyi Minisztérium, Zártkertek Revitalizációját szolgáló tanyaprogramja
keretében volt lehetőség, melynek köszönhetően közel 10
millió forintból rekultiválta az
önkormányzat az Ady utca
fölötti saját területét.
A korábban szemétlerakónak használt egy hektáron idén
kora tavasszal ültettek több
mint 500 facsemetét, köztük
őshonos almát, szilvát és
meggyet. A megvalósításba a
terület rendbetételén és a gyümölcsfákon túl a gyümölcsös
körbekerítése, valamint a régi
lőtér épületének a felújítása is
szerepelt.
A munkálatokat Török János faipari vállalkozó végezte,
Korbuly Kálmán önkormányzati képviselő, kertészmérnök
vezetésével. A későbbiekben a
termést szeretnék az egerváriakkal együtt szüretelni, s belőle az óvoda és az iskola

gyümölcsszükségletéhez hozzájárulni.
Szintén a tervek között
szerepel hosszútávon aszaló,
illetve pálinkafőző létrehozása.
A gyümölcsös karbantartáshoz
eszközöket is vásároltak a pályázat segítségével. Egy traktoros fűkasza és egy permetezőgép segíti a fenntartást.
Az avatóünnepségen Manninger Jenő országgyűlési képviselő elmondta: Zalában is
rengeteg az elhagyott zártkert;
ez a program az ilyenek revitalizációját hivatott megoldani. A
képviselő körzetében már tíz
község élhetett a pályázat adta
területmegújítással. A cél, a
gyümölcs helybeni feldolgozása szintén a helyiek életminőségét javítja, tette hozzá a
térség országgyűlési képviselője. Az avatóünnepséggel
együtt lövészversenyt is tartottak, ahol kipróbálhatták az
újonnan kialakított fekpadokat
is. Legközelebb a falunapi
rendezvény keretében vehetik
birtokba a lőteret az érdeklődők.

Manninger Jenő és Gyerkó Gábor polgármester az avatóünnepségen.
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Pácsonyi Imre a hagyományőrzés fontosságát is említette.

Egyre gyakoribbak Zalában
a borünnepek, s ez is jelzi a
szőlőkultúra reneszánszát megyénkben.
Minap a Gyenesdiási Bornapok rendezvénysorozaton is
ezt emelte ki többek között
Manninger Jenő országgyűlési

képviselő. Pácsonyi Imre, a
Zala Megyei Közgyűlés alelnöke pedig a hagyományőrzés
és a kultúra fontosságáról beszélt, megemlítve, hogy a Gyenesdiási Bornapok gazdag programsorozata jelentősen hozzájárul ennek népszerűsítéséhez.
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Alsónemesapáti, a nyugalomban fejlődő falu

A faluközpont…

Ahogy azt már előzőekben
is említettük, a településen több
fejlesztés és beruházás van folyamatban, amelyeknek egy része pályázati forrásokból és
önerőből valósul meg. Erről
számolt be nekünkPereszteginé
Cziráki Katalin polgármester
asszony.
A települést érintő M9 nyomvonallal kapcsolatban elmondható, hogy a települést elkerülő
változat látszik körvonalazódni.
Így a település nyugodtabban
hajthatja végre terveit, fejlesztéseit.

A ravatalozó épülete és a
harangláb, valamint a TOP pályázat keretén belül felújított
egészségház munkálatai is a
tervek szerint alakulnak. Az
óvoda-,iskolaépület és melegítő
konyhák nyílászárócseréje is
zajlik, valamint a kultúrház klíma- és áramellátásának továbbfejlesztése. Raktározási céllal
konténert vásárolt a település.
Ez év májusában a Belügyminisztérium felhívására, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
felhívásra, óvodai, iskolai és

BIZTOSÍTÁSOK

utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés céljából a sportöltöző
tetőtéri beépítésére adtak be
pályázatot. Bíznak a kedvező
elbírálásban.
Bővült a szolgáltató helyiség funkciója és látogatói köre.
A szolgáltatások kibővítését
célozva, kedvező feltételekkel
várják továbbá kozmetikus,
műkörmös és egyéb vállalkozók jelentkezését.
A közbiztonság fejlesztését
megcélozva kamerarendszer kiépítését tervezi a falu vezetése.
A gyermekkönyvtáruk mellett
sikeres pályázatoknak köszönhetően bővül a község informatikai ellátása, újabb eszközök beszerzésével. Nyertes pályázatnak köszönhetően hamarosan mobil színpaddal is rendelkezni fog a település.
Idén is megrendezésre kerül
a községben a hagyományos
falunap, augusztus 11.-én. Az
esemény apropóján rajzpályázatot is meghirdettek, Alsónemesapáti információs térképe
címmel.
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A rendezvény délelőttjén a
főzőversenyé lesz a szerep,
amelyre várják a főzőcsapatok
jelentkezését. A játékos kedvűeket vetélkedők, csúszdák
várják. Helyi termékek vásáros
standjai kínálják majd portékáikat. Helyi kézműves szakkörök kiállítása is várja a kultúrházban az ide látogatókat.
Vendégségbe látogatnak dobronaki barátaik, akikkel a szorosabb kapcsolatot Alsónemesapáti sikeres testvértelepülési
pályázata teszi lehetővé, amelyet a Magyar Kormány támogatásával és a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.-vel bonyolítanak le. A falunapi összejövetelen a helyi és vendégfellépők
között üdvözölhetjük Varga
Miklós énekest, a Dobronaki
Nótázókat és a Press Dance
táncosait is. Idén motoros bemutatóra is szerződött a vezetőség, amely biztosan sok látogatót vonz majd. Ennek helyszíne a Kossuth utcai parkoló.
Mindenkit sok szeretettel
várnak a szervezők!További
hírek, információk a település
honlapján és a Fb oldalon tekinthetőek meg.
Pereszteginé Cziráki Katalin
polgármester

Nyári foglalkozások Nemesapátiban

13 biztosító kínálata egy helyen

ülakásbiztosítás már havi 1000 Ft díjért üolcsó kötelező gépjármű üteljes körű casco
üutasbiztosítás üélet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói vagyon és felelősség biztosítások

HITELEK

12 bank + 3 lakástakarék kínálata egy helyen

üSzemélyi kölcsönök, 70 éves életkorig, már minimálbértől,
nyugdíjasoknak, vállalkozóknak, őstermelőknek is. Készpénzben kapott
fizetés, meglevő hitel nem akadály. Folyósítás: 24 órán belül!
üAutó,- motor,- gép vásárlási hitel önerő nélkül is!
üLakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.
üSzabad felhasználású jelzáloghitelek
üAdósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra
üJelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)
üTeljes körű CSOK,- földhivatali,- ügyvédi,- energetikai tanúsítvány
ügyintézés. Független ingatlan értékbecslés készítése.
üFundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári szerződések, és azonnali
hitelek intézése.
üLakás / ház felújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere,
hőszigetelés, víz,- csatorna,- áram,- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)
üHitelkártya: készpénz visszatérítés minden vásárlás után, bármely
kereskedőnél!
H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

Kedvenc időtöltés volt a kézműves foglalkozás.

Idén is lehetőséget kaptam
Nemesapáti Önkormányzattól
nyári diákmunka végzésére.Az
elmúlt egy hónapban több alkalommal szerveztünk játékos foglalkozásokat a gyerekeknek. Ezeken a napokon Gaál Annamária, egy diáktársam és én gondoskodhattunk arról, hogy hasznosan teljen el egy-egy délelőtt.
Fontosnak tartottam, hogy
az együtt töltött idő alatt az
alkotás, a szórakozás és a vidámság is szerephez jusson.A
gyerekek kedvencei közé tartozott a festés, a korongozás, a
bújócskázás és a számháború.
Nagy sikernek örvendett a sorverseny a sportpályán, amiben
szintén szívesen vettek részt a
gyerekek a győzelem és némi
jutalom reményében.

Örülök, hogy ezen a nyáron
is részese lehettem a gyerekek
mindennapjainak. Jobban megismerhettem őket, és emellett
átadhattam némi tudást is nekik. Ez még akkor is megérte, ha csupán az maradt meg,
hogy hogyan kell papírrepülőt hajtogatni, vagy az, hogy
hol vannak a legjobb búvóhelyek.
Diákként én is elengedhetetlennek tartom, hogy szélesítsük a kisebbek látókörét a
barátkozás, a segítőkészség és a
kreativitás terén. Erre tökéletes
lehetőséget biztosít ez a néhány
órás foglalkozás, amely kicsit
kiemeli őket a szürke hétköznapokból, és vidám, önfeledt
időtöltésre hív.
Fábián Bernadett

2018. július
HIRDETÉS
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Megújuló utcák, terek Egerszegen

Zajlik az Arany János utca felújítása.

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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– 915 millió forintos beruházással elkészült a Zalaegerszeg - Nagypáli csomópont.
– 1,5 milliárd forintos ráfordítással megépült a botfai körforgalom, és onnan a 74-es út
zalaegerszegi szakasza a haranglábas körforgalomig.
– 350 millió forintos projekt
keretében a föld alatt futó közművekkel együtt megújult a
teljes Rákóczi utca.
– 360 millió forintos beruházással elkészült a belső tehermentesítő út második szakasza.
– 227 millió forintos ráfordítással október végéig teljesen
megújul az Arany János utca.
Az 1,5 milliárd forintos
infrastruktúra fejlesztési program elemei:
– Keresztury Dezső Városi
Művelődési Központ előtti tér,
lépcsősor átépítése
– A sportcsarnok előtti tér
átépítése
– Kaszaházi úton a járda
felújítása (Kaszaháza)

– Csácsi út burkolatának
felújítása csapadékvíz elvezetéssel (Csács)
– A Mátyás király utca
felújítása (Kertváros)
– A Sport utca aszfaltburkolatának felújítása az Anton
Kft. és több, a környéken működő cég könnyebb megközelíthetőségét segítendő
– A FLEX „A” telephelyénél, a Zrínyi úton található
parkoló bővítése
– Kerékpárút építése a Berzsenyi úton a Ganzeg Kft. telephelyének megközelítése érdekében
– Az Andráshida utca és
Gazdaság utca közötti átkötő
útszakasz építése több, a környéken működő cég érdekében
– A Bíbor utca korszerűsítésével útcsatlakozás a Forest
Hungary Kft. megközelítését
támogatandó
– Buszforduló létesítése az
Egervári úton a Schneider
Electric Kft. közelében.
Emellett 22 millió forintos
keretből megújul az Andráshida
utca, a Szenterzsébethegyi út
felújításának első ütemére pedig 45 millió forint támogatást
biztosított az állam. Debrecen
után az országban második
helyszínként intelligens gyalogátkelő rendszer, vagyis „okos
zebra” segíti a biztonságos átkelést a Platán sor - Dózsa
György utcai csomópontnál, és
a tehermentesítő út - Vágóhíd
utca kereszteződésében is.
Hu

Jelentős útfelújítások történtek az elmúlt időszakban
Zalaegerszegen, s újabbak is
indulnak majd. A Kossuth utcai
tömbbelsőben jelenleg parkolókat alakítanak ki, így a gondozási központ mögött tucatnyival több hely várja az autósokat.
Az új beruházás adta az
ötletet, hogy összegzésre kérjük Balaicz Zoltán polgármestert.
– A kormány 1,5 milliárd
forintot biztosított különböző
infrastrukturális felújításokra:
29 helyen zajlottak, zajlanak
munkák a városban. A 29
helyszínből a két legnagyobb
munka a városi sportcsarnok,
illetve a Keresztury Dezső
VMK előtti terület felújítása
lesz.
Balaicz Zoltán ezt követően
tételesen is felsorolta a már
befejezett, a folyamatban lévő,
s az ezután induló beruházásokat:

– Az Arany János utca és a
Mártírok útja közötti új átkötő
út megépítése
– A Bíró Márton utcában az
áteresz átépítése az Avas-árkon
(Páterdomb)
– A Vizsla-árok bővítése
(Vizslapark)
– Járdaépítés Vorhotán
– A Vasút út keleti szakaszának felújítása (Pózva)
– A Telekalja utcában burkolatépítés (Ságod)
– Kossuth utcai tömbbelső parkolójának burkolat-felújítása
– A Takarékköz burkolat
felújításának harmadik üteme
– A Csörge utca felújítása
(Zalabesenyő)
– A Kinizsi utca felújítása
(Páterdomb)
– A Kinizsi utca 80. szám
előtt parkoló építése (Páterdomb)
– A Toposházi út felújítása
(Bazita)
– A Mókus utca és a Köztársaság útja találkozásánál
parkoló építése (Kertváros)
– A Gyimes utcai parkoló
III. ütemének megépítése (Kertváros)
– A Gyimes utca burkolatának felújítása a Köztársaság
utca és Általszegett utca között
(Kertváros)
– A Hegyalja utcai tömbbelsőkben utak felújítása (Kertváros)
– A Csilla utca felújítása
(Csács)

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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KönyvtárMozi Egerváron Sikeresen pályáztak
A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtárnak köszönhetően lehetőség van az egervári
könyvtárban is KönyvtárMozira. Havonta egyszer mindig
megtartom a programot. A település könyvtárosaként a konyvtarmozi.hu oldalról kiválasztom, hogy melyik mesét szeretném levetíteni, és regisztrálok
rá. Nagyon népszerűek a magyar népmesék.
Általában csütörtök este 5
órakor kerül sor a mese megnézésére, majd ahhoz kapcsolódóan valamilyen kézműves foglalkozásra. A gyerekek és szüleik szívesen jönnek el a rendezvényre, ilyenkor könyveket,

újságokat és dvd-ket is kölcsönöznek. A szülők beszélgethetnek, a gyerekek pedig még
játszhatnak is az este folyamán.
A program után létszámadatokat és fotókat töltök fel a weboldalra, illetve a program alatt a
könyvtármozis pólómat viselem.
A foglalkozásokon próbálok
a mesékhez vagy az időszakhoz
kapcsolódni. Készítettünk már
idén álarcot, téli képet, fecskét
és gólyát, tavaszi ablakdíszt, madárkát kalitkában, pillangót, méhecskét. Próbálunk újrahasznosítható dolgokból alkotni, és többféle anyaggal is dolgozni, amit
a gyerekek nagyon élveznek.
B.K.V.

A filmvetítés után kézműves foglalkozást tartanak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett a
Csoóri Sándor Alap program támogatására. A program a népi
kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő – Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri – szervezeteket, közösségeket kívánta támogatni.
A CSSP_NEPDAKOR kategória kód, EMET-2017-389897
EPER azonosító és a CSSP-NEPDALKOR 2017-0180 pályázati
azonosítón benyújtott pályázaton a Vasboldogasszonyi Községi
Népdalkör Egyesület 800 000 Ft támogatásban részesült, amit oktatók tiszteletdíjára, népviselet vásárlására, kiadványbeszerzésre,
hangszervásárlásra fordíthatott.
A pályázat keretein belül az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:
A pályázat anyagi lehetőséget biztosított szakmai előadások
szervezésére, amit nyolc alkalommal ifj. Horváth Károly népzenész, népzene tanár tartott. Új fellépő ruha vásárlására nyílt lehetőségük, mind a nők, mind a férfiak részére.Szakmai munkájukat
segítő kiadványok, könyvek, DVD beszerzését tudták megvalósítani. Három darab citera vásárlására nyílt lehetőségük,ami az
előadások színesebbé tételét teszi lehetővé (képünkön).
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Nyelvtanulás anyanyelvű tanárral

mxm lakberendezés rovata

Amerikai egyetemista Egerváron

Fõzni jó!
Nem elég turistának lenni…

Alulról a második sorban jobbról a harmadik Maggie Mixon.

Az idei évben is, már nyolcadik alkalommal, ellátogatott
egy egyetemista lány, Maggie
Mixon, Atlantából Egervárra,
hogy angol nyelvet oktasson a
tanulni vágyóknak. Kedvességével, ügyességével nagyon
gyorsan belopta magát a tanítványok szívébe. Különböző korosztályú csoportokban folyt az
oktatás. A diákok mind jól
érezték magukat, de hogy érezte magát Maggie Magyarországon?
– Egy évvel ezelőtt fordult
meg a fejemben, hogy a nyaram egy részét Magyarországon töltöm. A három hét Egerváron töltött idő után boldog
vagyok, hogy ezt megtettem.
Magyarország csodálatos or-

szág és Egervár egy gyönyörű
falu, de ami a legjobbá tette az
itt töltött időt, az engem fogadó
emberek vendégszeretete. A három fogadócsalád és minden
egyes személy, akivel kapcsolatban álltam, hatalmas szeretettel fogadott, ami levett a lábamról. Köszönetet kell mondanom az összes diákomnak, a
családjaiknak, és az újdonsült

barátaimnak, akiket megismertem. Az Egerváron való tanítás
életem egyik legnagyobb élménye volt. Megtisztelve érzem
magam, hogy ennyi csodálatos
embert ismerhettem meg a három rövid hét alatt. Panna,
Yvette és Tomi! Köszönök nektek és a családotoknak mindent! Remélem még találkozunk!

Zalatáj naponta!

Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Hirdetésszervezõket
Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

www.zalatajkiado.hu

Anno a Magyarországra
érkező turistákat, amikor
hazánkról kérdezték, a gulyáson és csikósokon kívül
nem tudtak többet megemlíteni. Pedig egy országot,
egy népet a turista látványosságokon túl az ételein
keresztül lehet igazán megismerni. Így tudjuk meg, hogyan gondolkodnak és viszonyulnak az országukhoz.
István, amikor külföldön
nyaral a családdal, mindig
főz. Ez neki pihenés és szórakozás egyben, mert imád
új dolgokat kipróbálni, helyi
alapanyagokból, helyi ételeket főzni. Ehhez nem csak
főzni kell tudni, de alaposan
meg kell figyelni a helyi
szokásokat, amelyek több
száz éven keresztül alakultak ki.
István áll a helyi piacon
a hűtőpult előtt, tanácstalan,
mert egy jó sonkát szeretne
vásárolni a reggelihez a családnak. Már korábban hallotta ismerőseitől, hogy a
helyi sonkát ki kell próbálni.
Leveszi azt a fajtát, amit a
legtöbb turista választ, ekkor
veszi észre, hogy a mellette
álló azt figyelte, vajon melyiket fogja választani. A
helybéli sajnálkozó mosolylyal konstatálja a választást,
majd tört angolsággal magyarázza, nem ez a legjobb
és átad egy másikat.
István elgondolkodik. Ő
vajon megtette volna ezt egy
turista kedvéért? A Balatonon megmutatta volna a legjobb lángossütőt egy turistának?
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Zalaegerszegi tudósítókat keresünk!
Zalaegerszegről, vagy közvetlen közeléből
keresünk tudósítókat lapjainkhoz!
Gépkocsihasználat, fotózás, számítástechnikai
alapismeretek szükségesek.
Olyanok jelentkezését várjuk, akik hétköznapokon
nap közben és hétvégéken is tudnak
feladatot vállalni!
Jelentkezés: zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com
tel.:30/378-4465

HIRDETÉSÉT feladhatja az
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
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A BABATI HÚSÜZEM KÖRMEND
„C” KATEGÓRIÁVAL RENDELKEZŐ
ÁRUTERÍTŐ GÉPKOCSIVEZETŐK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJA!
Munkaidő: hétfőtől péntekig
Munkabér: megegyezés szerint
Tel: 30/2276-636

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
00
Ebédszünet: 11 -12
00

30

00

00

Az akció a megjelenéstől augusztus 20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

255.900 Ft

